
UCHWAŁA NR XXXIX/257/2010  

RADY GMINY ŚLEMIEŃ  

z dnia 14 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ślemień na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 

czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, 

poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), Rada Gminy Ślemień uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 24 587 469,00 zł, w tym:  

1. dochody bieżące w kwocie 10 423 660,00  

2. dochody majątkowe w kwocie 14 163 809,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1  

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 27 304 542,00 zł, w tym: 1) wydatki 

bieżące w kwocie 10 290 748,00 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 013 794,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2  

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 717 073,00 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu są 

przychody budżetu gminy z następujących źródeł: - kredyty w wysokości 707 614,00 pożyczki w wysokości 1 948 

234,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3 489 368,00 zł z następujących 

tytułów: - z zaciągniętych kredytów w kwocie: 1 541 134,00 - z zaciągniętych pożyczek w kwocie: 1 948 234,00 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 772 295,00 zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 705 295,00 - z zaciągniętych pożyczek w kwocie: 67 000,00 zgodnie 

z załącznikiem Nr 3.  

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: - pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł - finansowanie planowanego deficytu budżetu 

w wysokości 2 717 073,00 zł. - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

772 295,00 zł.  

§ 7. Tworzy się rezerwę: - ogólną w wysokości - 35 000,00 - celową na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego - 49 000,00  

§ 8. Ustala się plan wydatków Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

§ 9. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2010 w wysokości 17 013 794,00 zgodnie z załącznikiem Nr

5.  

§ 10. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz 

nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, zgodnie

z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. Określa się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 000,00 zł

i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w wysokości 74 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9  

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 717 073,00 zł w tym: - kredyty 707 614,00 - pożyczki 1 948 234,00- 

zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

w kwocie 772 295,00 zł;  

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do: - dokonywania zmian planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego 

w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia 

ze stosunku pracy - przekazywania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do 

dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie 

wydatków; za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy  

§ 17. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań: - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4. - na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków 

z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6. - z tytułu umów, których realizacja 

w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 

następnym.  

§ 18. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym 

samym roku budżetowym.  

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 20. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 2.Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy 

w Ślemieniu  

 

Marek Micor 
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Prognozowane Dochody Budżetu Gminy Ślemień na rok 2010. 
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Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2010r. 
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Projekt planu wydatków budżetu gminy na rok 2010w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
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Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami na rok 2010 
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Projekt planu Wydatków jednostek pomocniczych na rok 2010 - wydatki na realizację zadań w Gminie 

Ślemień 
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UCHWAŁA NR XXXIX/257/2010  

RADY GMINY ŚLEMIEŃ  

z dnia 14 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ślemień na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 

czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, 

poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), Rada Gminy Ślemień uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 24 587 469,00 zł, w tym:  

1. dochody bieżące w kwocie 10 423 660,00  

2. dochody majątkowe w kwocie 14 163 809,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1  

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 27 304 542,00 zł, w tym: 1) wydatki 

bieżące w kwocie 10 290 748,00 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 013 794,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2  

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 717 073,00 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu są 

przychody budżetu gminy z następujących źródeł: - kredyty w wysokości 707 614,00 pożyczki w wysokości 1 948 

234,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3 489 368,00 zł z następujących 

tytułów: - z zaciągniętych kredytów w kwocie: 1 541 134,00 - z zaciągniętych pożyczek w kwocie: 1 948 234,00 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 772 295,00 zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 705 295,00 - z zaciągniętych pożyczek w kwocie: 67 000,00 zgodnie 

z załącznikiem Nr 3.  

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: - pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł - finansowanie planowanego deficytu budżetu 

w wysokości 2 717 073,00 zł. - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

772 295,00 zł.  

§ 7. Tworzy się rezerwę: - ogólną w wysokości - 35 000,00 - celową na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego - 49 000,00  

§ 8. Ustala się plan wydatków Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

§ 9. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2010 w wysokości 17 013 794,00 zgodnie z załącznikiem Nr

5.  

§ 10. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz 

nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, zgodnie

z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. Określa się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 000,00 zł

i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w wysokości 74 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9  

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 717 073,00 zł w tym: - kredyty 707 614,00 - pożyczki 1 948 234,00- 

zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

w kwocie 772 295,00 zł;  

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do: - dokonywania zmian planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego 

w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia 

ze stosunku pracy - przekazywania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do 

dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie 

wydatków; za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy  

§ 17. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań: - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4. - na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków 

z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6. - z tytułu umów, których realizacja 

w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 

następnym.  

§ 18. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym 

samym roku budżetowym.  

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 20. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 2.Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy 

w Ślemieniu  

 

Marek Micor 
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UCHWAŁA NR XXXIX/257/2010  

RADY GMINY ŚLEMIEŃ  

z dnia 14 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ślemień na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 

czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, 

poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), Rada Gminy Ślemień uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 24 587 469,00 zł, w tym:  

1. dochody bieżące w kwocie 10 423 660,00  

2. dochody majątkowe w kwocie 14 163 809,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1  

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 27 304 542,00 zł, w tym: 1) wydatki 

bieżące w kwocie 10 290 748,00 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 013 794,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2  

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 717 073,00 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu są 

przychody budżetu gminy z następujących źródeł: - kredyty w wysokości 707 614,00 pożyczki w wysokości 1 948 

234,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3 489 368,00 zł z następujących 

tytułów: - z zaciągniętych kredytów w kwocie: 1 541 134,00 - z zaciągniętych pożyczek w kwocie: 1 948 234,00 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 772 295,00 zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 705 295,00 - z zaciągniętych pożyczek w kwocie: 67 000,00 zgodnie 

z załącznikiem Nr 3.  

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: - pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł - finansowanie planowanego deficytu budżetu 

w wysokości 2 717 073,00 zł. - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

772 295,00 zł.  

§ 7. Tworzy się rezerwę: - ogólną w wysokości - 35 000,00 - celową na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego - 49 000,00  

§ 8. Ustala się plan wydatków Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

§ 9. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2010 w wysokości 17 013 794,00 zgodnie z załącznikiem Nr

5.  

§ 10. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz 

nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, zgodnie

z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. Określa się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 000,00 zł

i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w wysokości 74 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9  

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 717 073,00 zł w tym: - kredyty 707 614,00 - pożyczki 1 948 234,00- 

zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

w kwocie 772 295,00 zł;  

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do: - dokonywania zmian planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego 

w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia 

ze stosunku pracy - przekazywania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do 

dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie 

wydatków; za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy  

§ 17. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań: - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4. - na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków 

z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6. - z tytułu umów, których realizacja 

w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 

następnym.  

§ 18. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym 

samym roku budżetowym.  

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 20. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 2.Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy 

w Ślemieniu  

 

Marek Micor 
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UCHWAŁA NR XXXIX/257/2010  

RADY GMINY ŚLEMIEŃ  

z dnia 14 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ślemień na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 

czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, 

poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), Rada Gminy Ślemień uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 24 587 469,00 zł, w tym:  

1. dochody bieżące w kwocie 10 423 660,00  

2. dochody majątkowe w kwocie 14 163 809,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1  

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 27 304 542,00 zł, w tym: 1) wydatki 

bieżące w kwocie 10 290 748,00 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 013 794,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2  

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 717 073,00 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu są 

przychody budżetu gminy z następujących źródeł: - kredyty w wysokości 707 614,00 pożyczki w wysokości 1 948 

234,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3 489 368,00 zł z następujących 

tytułów: - z zaciągniętych kredytów w kwocie: 1 541 134,00 - z zaciągniętych pożyczek w kwocie: 1 948 234,00 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 772 295,00 zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 705 295,00 - z zaciągniętych pożyczek w kwocie: 67 000,00 zgodnie 

z załącznikiem Nr 3.  

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: - pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł - finansowanie planowanego deficytu budżetu 

w wysokości 2 717 073,00 zł. - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

772 295,00 zł.  

§ 7. Tworzy się rezerwę: - ogólną w wysokości - 35 000,00 - celową na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego - 49 000,00  

§ 8. Ustala się plan wydatków Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

§ 9. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2010 w wysokości 17 013 794,00 zgodnie z załącznikiem Nr

5.  

§ 10. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz 

nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, zgodnie

z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. Określa się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 000,00 zł

i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w wysokości 74 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9  

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 717 073,00 zł w tym: - kredyty 707 614,00 - pożyczki 1 948 234,00- 

zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

w kwocie 772 295,00 zł;  

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do: - dokonywania zmian planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego 

w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia 

ze stosunku pracy - przekazywania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do 

dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie 

wydatków; za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy  

§ 17. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań: - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4. - na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków 

z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6. - z tytułu umów, których realizacja 

w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 

następnym.  

§ 18. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym 

samym roku budżetowym.  

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 20. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 2.Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy 

w Ślemieniu  

 

Marek Micor 
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UCHWAŁA NR XXXIX/257/2010  

RADY GMINY ŚLEMIEŃ  

z dnia 14 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ślemień na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 

czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, 

poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), Rada Gminy Ślemień uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 24 587 469,00 zł, w tym:  

1. dochody bieżące w kwocie 10 423 660,00  

2. dochody majątkowe w kwocie 14 163 809,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1  

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 27 304 542,00 zł, w tym: 1) wydatki 

bieżące w kwocie 10 290 748,00 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 013 794,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2  

§ 3. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 2 717 073,00 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu są 

przychody budżetu gminy z następujących źródeł: - kredyty w wysokości 707 614,00 pożyczki w wysokości 1 948 

234,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 3 489 368,00 zł z następujących 

tytułów: - z zaciągniętych kredytów w kwocie: 1 541 134,00 - z zaciągniętych pożyczek w kwocie: 1 948 234,00 

zgodnie z załącznikiem Nr 3.  

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 772 295,00 zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 705 295,00 - z zaciągniętych pożyczek w kwocie: 67 000,00 zgodnie 

z załącznikiem Nr 3.  

§ 6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: - pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł - finansowanie planowanego deficytu budżetu 

w wysokości 2 717 073,00 zł. - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

772 295,00 zł.  

§ 7. Tworzy się rezerwę: - ogólną w wysokości - 35 000,00 - celową na realizację zadań własnych z zakresu 

zarządzania kryzysowego - 49 000,00  

§ 8. Ustala się plan wydatków Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.  

§ 9. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2010 w wysokości 17 013 794,00 zgodnie z załącznikiem Nr

5.  

§ 10. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz 

nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, zgodnie

z załącznikiem Nr 6.  

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 7.  

§ 12. Określa się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 000,00 zł

i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w wysokości 74 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 

przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9  

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;- zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 717 073,00 zł w tym: - kredyty 707 614,00 - pożyczki 1 948 234,00- 

zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

w kwocie 772 295,00 zł;  

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do: - dokonywania zmian planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego 

w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia 

ze stosunku pracy - przekazywania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do 

dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie 

wydatków; za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy  

§ 17. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań: - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4. - na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków 

z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze 

źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6. - z tytułu umów, których realizacja 

w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 

następnym.  

§ 18. Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym 

samym roku budżetowym.  

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 20. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 2.Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty na terenie gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy 

w Ślemieniu  

 

Marek Micor 
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